Dataark

HP LD4245tm 106,7 cm (42") interaktiv, digital
LED-signage-skærm
Gør indtryk ved implementeringen af dit budskab på en højtydende
interaktiv, digital signage-skærm med fuld HD .
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Imponer med implementeringen af
dit budskab på en højtydende,
interaktiv digital signage-skærm
med 5-punktsberøringer og fuld
HD samt et nyt design med tynd
og let LED-bagbelysning og
kompatibilitet til
24/7-installationer. Spar tid og
penge med den integrerede
USB-afspiller og netværkssoftware
samt et udvalg af
tilslutningsmuligheder.
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Professionelle funktioner på skærmens frontside.
● Du kan vise billeder, dokumenter og videoer på en skærm på 106,7 cm (42") (diagonalt) med fuld HD 1 IPS. Du får
et flot billede fra stort set hvor som helst i rummet takket være 178-graders betragtningsvinkel.
Det helt rette håndelag.
● Hjælp kunder med brugervenlig infosøgning via en interaktiv 5-punkters multiberøringsoplevelse med HP's
avancerede version af infrarød berøringsteknologi. Fungerer med Windows HID og Plug and Play og understøttes
af mange forskellige applikationer.
Hurtig indholdsdistribution.
● Med den integrerede USB-afspiller kan du hurtigt distribuere indhold via et USB-stik. Indstillinger for ekstern
styring og flere skærme med HP Network Sign Manager. Tryk på video på eksterne afspillere til op til 12 Dsd'er2
via netværket med Video-over-Ethernet.
Driftssikkerhed på den lange bane.
● Få en digital signage-skærm bygget til at holde længe sammen med kommercielle komponenter og designet til
24-timers drift samt understøttet af 3-års begrænset garanti.
● Opløsning på 1920 x 1080 med fuld HD1, stor lysstyrke og kontrastforhold3 – perfekt ved overbelysning. In-plane
switching (IPS)-teknologi giver flotte billeder fra stort set hvor som helst i rummet.
● Præsenter to meddelelser på én gang med billede-i-billede (PIP) eller billede-for-billede (PBP). Auto-søgning af
indgange i søgning efter ekstra videokilde, hvis den første mislykkes.
● Giver en nem, brugervenlig og velkendt interaktiv oplevelse med understøttelse til Windows 8
kant-svirp-bevægelser og HP's avancerede version af infrarød berøringsteknologi ved hjælp af
algoritmescanninger.
● Lynopret forbindelse til videokilden med VGA, DisplayPort, HDMI eller Video over Ethernet. Med USB kan du ved
hjælp af et USB-flashdrev afspille indhold fra skærmens integrerede medieafspiller.
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HP LD4245tm 106,7 cm (42") interaktiv, digital LED-signage-skærm Tabel over
specifikationer

Produktnummer

F1M93AA;

Skærmstørrelse (målt
diagonalt)

106,7 cm (42")

Synsvinkel

178° vandret; 178° lodret

Lysstyrke

300 cd/m²1

Kontrastforhold

1000:1 statisk; 500000:1 dynamisk1

Responsforhold

6 ms grå til grå1

Højde-bredde-forhold

16:9

Oprindelig opløsning

1920 x 1080

Understøttede opløsninger

1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480

Skærmegenskaber

Refleksfri; Valg af sprog; Plug and Play; Brugerkontrolelementer; Kan programmeres af brugeren; LED-bagbelysning; Berøringsfølsom

Brugerbetjening

Indgang: Menu; Højre (justerer indstillingerne i højre side); Venstre (justerer indstillingerne i venstre side); Øvre (justerer øvre indstillinger); Nedre (justerer
nedre indstillinger); Auto; Strømforsyning

Indgangssignal

1 VGA-indgang; 1 VGA-udgang; 1 DisplayPort 1.1a indgang (med HDCP-understøttelse); 1 DisplayPort; 1.1a udgang; 1 HDMI (med HDCP-understøttelse)

Porte og stik

1 USB 2.0; 1 lydindgang; 1 RJ-45; 1 IR-indgang1
(En port til brug sammen med HP Media Sign Player Type A-port)

Indgangsstrøm

Indgangsspænding: 100 til 240 VAC

Mål uden stander (B x D x H)

99,09 x 9,53 x 58,5 cm

Vægt

15,9 kg

Miljømæssigt

Kviksølvfri skærmbagbelysning; Skærmglas uden arsenik;

Garanti

3 års begrænset garanti, herunder 3 års reservedele, arbejdskraft og service på stedet næste hverdag. Vilkår og betingelser varierer fra land til land. Der
gælder visse begrænsninger og undtagelser.
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HP LD4245tm 106,7 cm (42") interaktiv, digital LED-signage-skærm
Tilbehør og services (medfølger ikke)
HP-højtalersæt til stor
skærm

Disse bagudrettede højtalere kan fastgøres diskret bag på Digital Signage-skærmen, så du får et komplet lydbillede (10
watt hver).

LD4235-/LD4735/LD4245tm-/LD4745tmstativsæt

Med HP's holdere kan du skifte skærmretning.

5 års service på stedet
næste hverdag

Computerenheden kan omfattes af 5 års reparation næste hverdag på stedet udført af HP-kvalificeret tekniker, hvis
problemet ikke kan løses via fjernsupport.
Produktnummer: UE370E

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Produktnummer: F2B36AA

Produktnummer: F2B37AA
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HP LD4245tm 106,7 cm (42") interaktiv, digital LED-signage-skærm
Fodnoter i beskeder
1
2
3

Der kræves HD-indhold for at kunne se HD-billeder.
Sælges separat.
Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveret af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.

Tekniske specifikationer ansvarsfraskrivelser
1

Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveres af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.

Få mere at vide på
www.hp.eu/monitors
Kom i kontakt med HP Financial Services

Kom i kontakt med HP Financial Services for at implementere nyskabende teknologier, der er afgørende for at skabe forretningsværdi og konkurrencedygtig differentiering. Find flere
oplysninger på www.hp.com /go/hpfs.

Tilmeld dig opdateringer
www.hp.com/go/getupdated
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